Lag
om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 77 § 1 mom. 8 punkten, 79 § 2 mom. samt 103 och 201
§,
sådana de lyder, 77 § 1 mom. 8 punkten och 79 § 2 mom. i lag 720/2018, 103 § i lag
194/2015 samt 201 § i lag 1022/2018, och
fogas till 38 §, sådan den lyder i lag 549/2010, ett nytt 3 mom., till 80 §, sådan den lyder i
lag 720/2018, ett nytt 6 mom., till 83 §, sådan den lyder i lagarna 1218/2013 och 501/2016, ett
nytt 4 mom., till 95 §, sådan den lyder i lag 194/2015, ett nytt 4 mom. och till 102 §, sådan den
lyder i lag 194/2015, ett nytt 3 mom. som följer:
38 §
Villkor som gäller minderårigt barn
——————————————————————————————
Trotts vad som i 1 mom. föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd
för en familjemedlem till en minderårig anknytningsperson, förutsätter beviljandet av uppehållstillstånd för en familjemedlem till en minderårig anknytningsperson som anlänt utan
vårdnadshavare och beviljats internationellt skydd att anknytningspersonen varit minderårig
den dag då hans eller hennes ansökan om internationellt skydd lämnades in. Beviljandet av
uppehållstillstånd förutsätter dessutom att ansökan om uppehållstillstånd på grundval av familjeband lämnas in inom tre månader från det att anknytningspersonen delgavs beslutet om
beviljande av internationellt skydd. Av exceptionellt vägande skäl är det i enskilda fall möjligt
att avvika från tidsfristen.
77 §
Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete
Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete beviljas en utlänning som
——————————————————————————————
8) har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland och det huvudsakliga syftet med vistelsen i landet är att arbeta,
——————————————————————————————
79 §
Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd
——————————————————————————————
Efter att ha sökt internationellt skydd eller lämnat in en sådan ny ansökan som avses i 102 §
har en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd
1) då han eller hon visat upp ett sådant dokument som avses i 11 § 1 mom.1 punkten och efter att ha lämnat in ansökan har vistats i landet i tre månader,
2) då han eller hon efter att ha lämnat in ansökan har vistats i landet i sex månader.

——————————————————————————————
80 §
Hur länge rätten att arbeta gäller
——————————————————————————————
Om rätten att arbeta grundar sig på en ansökan om internationellt skydd, upphör rätten att
arbeta när beslutet om att utlänningen ska avlägsnas ur landet blir verkställbart eller utlänningens ansökan om internationellt skydd har förfallit.
83 §
Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare
——————————————————————————————
Om en ny ansökan inte gäller samma bransch som det uppehållstillstånd för arbetstagare
som var gällande när ansökan gjordes och utlänningen har arbetat minst ett år med stöd av uppehållstillstånd för arbetstagare, gör arbets- och näringsbyrån inte någon sådan prövning som
avses i 73 § 1 mom. 1 och 2 punkten.
95 §
Inlämnande av ansökan om internationellt skydd
——————————————————————————————
När ansökan har lämnats in kan polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket
omhänderta sökandens resedokument och behålla det tills sökanden beviljas upphållstillstånd
eller lämnar landet. Ett omhändertaget resedokument kan överlämnas till en annan behörig
myndighet, som därefter ansvarar för att förvara det. Polisen, gränskontrollmyndigheten eller
Migrationsverket utfärdar ett intyg över att resedokumentet omhändertagits.
102 §
Ny ansökan
——————————————————————————————
För att en ny ansökan ska tas upp till prövning förutsätts det att ansökan innehåller eller att
det i ärendet i övrigt framkommer nya fakta eller uppgifter som på ett avgörande sätt bidrar till
att sökanden kan betraktas som en person som beviljats internationellt skydd. För att ansökan
ska tas upp till prövning förutsätts också att sökanden av orsaker som är oberoende av honom
eller henne inte har kunnat lägga fram dessa fakta eller uppgifter i samband med behandlingen
av en tidigare ansökan eller sökande av ändring av den. Migrationsverket får basera sin utredning av förutsättningarna för att en ansökan ska tas upp till prövning på enbart skriftliga inlagor.
103 §
Avvisande av ansökan utan prövning
En ansökan om internationellt skydd kan avvisas utan prövning, om sökanden
1) har kommit från ett sådant i 99 § definierat säkert asylland eller ett i 99 a § definierat säkert tredjeland dit han eller hon kan sändas tillbaka,
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2) kan sändas till en annan stat som enligt rådets förordning om bestämmandet av den ansvariga staten är skyldig att pröva hans eller hennes asylansökan,
3) har fått internationellt skydd i en annan medlemsstat i Europeiska unionen dit han eller
hon kan sändas, eller
4) har lämnat in en ny ansökan som inte uppfyller de i 102 § 3 mom. föreskrivna förutsättningarna för att tas upp till prövning.
201 §
Verkställighet av beslut om avvisning
Ett avvisningsbeslut får verkställas trots ändringssökande, om inte förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat. Om det behövs besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen i
ärendet hindrar besvären inte verkställigheten av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
Ett avvisningsbeslut får inte verkställas inom den tidsfrist som fastställts för frivillig återresa
med stöd av 147 a §. Verkställighet är dock tillåten om det finns risk för att personen flyr eller
personen anses äventyra allmän ordning eller säkerhet.
Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, får ett
beslut om avvisning, som får överklagas genom besvär, inte verkställas förrän beslutet har
vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. Om det behövs besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen i ärendet hindrar besvären inte verkställigheten
av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
Ett avvisningsbeslut som har fattats med stöd av 95 b § eller 103 § 2, 3 eller 4 punkten får
verkställas efter det att beslutet har delgetts sökanden, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
Ett beslut som med stöd av 103 § 1 punkten har fattats om avvisning av en utlänning som
kommit från ett säkert asylland eller med stöd av 104 § om avvisning av en sådan utlänning
vars ansökan har betraktats som uppenbart ogrundad, får verkställas tidigast den åttonde dagen
efter det att beslutet har delgetts sökanden, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något
annat. Före verkställigheten ska det säkerställas att tidsfristen har omfattat minst fem vardagar.
Ett avvisningsbeslut får inte verkställas på det sätt som föreskrivs i 4 och 5 mom. förrän en i
198 b § 1 mom. avsedd ansökan har avgjorts.
Inlämning av en andra ny ansökan som avses i 102 § hindrar inte att ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut med anledning av den tidigare nya ansökan verkställs, om det tidigare beslutet
har fattats med stöd av någon annan paragraf än 95 b §.
Om en sökande återkallar sina besvär i ett ärende som gäller internationellt skydd, hindrar i
102 § avsedd ny ansökan inte att ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut som har fattats med anledning av en tidigare ansökan verkställs.
En första ny ansökan som inte uppfyller de i 102 § 3 mom. föreskrivna förutsättningarna för
att tas upp till prövning hindrar inte att ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut som fattats med
stöd av en tidigare ansökan verkställs, om syftet med den nya ansökan bara är att direkt förhindra eller fördröja verkställigheten av avvisningsbeslutet.
———
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
Om en ny ansökan har lämnats in före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på avvisandet
av ansökan utan prövning de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Om en ny ansökan har lämnats in före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på verkställigheten av ett avvisningsbeslut som fattats med anledning av en tidigare ansökan de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Inrikesminister Kai Mykkänen
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